
Desde a sua criação, há dez anos, a Secre-
taria de Avaliação e Gestão da Informação 
(SAGI) vem realizando pesquisas, disponibi-
lizando indicadores, desenvolvendo ferra-
mentas informacionais, promovendo cursos 
e lançando publicações  visando o aprimo-
ramento do desenho e da gestão de políti-
cas e programas do Ministério de Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome (MDS).  

Acompanhando a ampliação da agenda pro-
gramática do Ministério e a crescente com-
plexidade da gestão e operação do  Progra-
ma Bolsa Família, dos serviços do Sistema 
Único da Assistência Social, das ações do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
das iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria, a 
SAGI desenvolve atualmente uma gama de 
25 produtos e serviços diferentes, desenha-
dos para seus diferentes usuários, como os 
técnicos e gestores nos três níveis de gover-
no, os conselheiros, pesquisadores e a  so-
ciedade em geral.

Esses produtos e serviços são especifi ca-
dos e desenvolvidos por um corpo técnico 

multidisciplinar, com formação superior 
em diversas áreas do conhecimento e ex-
periência na gestão e operação de progra-
mas, alocados em quatro departamentos: 
Gestão da Informação (DGI), Avaliação 
(DA), Monitoramento (DM) e Formação e 
Disseminação (DFD), além do Gabinete. A 
equipe técnica do DGI organiza e admi-
nistra as bases de dados dos programas e 
das ações do MDS e elabora ferramentas 
informacionais para apoiar as atividades 
de monitoramento e gestão das secreta-
rias fi nalísticas. Os técnicos do DM ma-
peiam processos e fl uxos de programas,  
constroem indicadores de monitoramento 
e os disponibilizam em painéis e portais. 
As pesquisas de avaliação para aprimora-
mento dos programas e ações do Ministé-
rio são desenvolvidas pela equipe do DA. 
Os técnicos do DFD planejam e desenvol-
vem programas de capacitação e formação 
nas modalidades presencial e a distância, 
para diferentes públicos do Ministério, 
além de produzirem publicações impres-
sas e eletrônicas e outras ações de disse-
minação da Secretaria. 

Informação e Conhecimento são insumos fundamentais para orientar a ação governamental, aprimorar a gestão 
dos programas e ampliar a efetividade das Políticas Sociais. Esse é o princípio mobilizador que conduz a  SAGI 
nas suas estratégias de produção, sistematização e disseminação de Informação e Conhecimento sobre as 
Políticas e programas de Desenvolvimento Social. 
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Das diversas publicações elaboradas pe-
las SAGI, vale destacar a série Cadernos 
de Estudos – Desenvolvimento Social em 
Debate, que divulga pesquisas e subsidia 
discussões sobre os programas sociais 
desenvolvidos pelo MDS; a Revista Brasi-
leira de Monitoramento e Avaliação, uma 
publicação técnica para disseminar pes-
quisas e experiências de monitoramento 
e avaliação em políticas públicas e pro-
jetos sociais no Brasil; o Censo SUAS, que 
apresenta os resultados do levantamento 
anual de informações sobre os serviços, 
programas, projetos e unidades da assis-
tência social. Além disso, Sumários Exe-
cutivos e Fichas Técnicas sistematizam 
os principais resultados das pesquisas de 
avaliação da Secretaria. Para complemen-
tar essa linha editorial de natureza mais 
analítica, Estudos Técnicos é uma série 
que trata de questões metodológicas e te-
máticas mais específi cas. A fi m de divulgar 
esses materiais, publicações e atividades 
da Secretaria, o Boletim SAGI é divulgado 
mensalmente.

Nos últimos anos, a Secretaria vem inves-
tindo em plataformas eletrônicas, como 
a versão eletrônica do CensoSUAS, a pla-
taforma do CapacitaSUAS e de ensino a 
distância (EAD). Há ainda o esforço mais 
recente de produzir material multimídia 
e documentos descritivos acerca dos pro-
gramas sociais do Ministério, em parce ria 
com a Iniciativa WWP - World Without Po-
verty.

Conheça mais a SAGI e seus produtos e ser-
viços consultando o Portal SAGI, agora com 

novo visual e funcionalidades (www.mds.
gov.br/sagi), no qual você pode ter acesso a;

• BOLETIM SAGI, QUE TODO MÊS TRAZ OS 
LANÇAMENTOS DE PUBLICAÇÕES, PESQUI-
SAS E ATIVIDADES;

• BOLETIM ESPECIAL  ANOS SAGI, QUE 
TRAZ UM BALANÇO DAS ATIVIDADES DESEN-
VOLVIDAS;

• FOLHETO INSTITUCIONAL, EM QUATRO 
LÍNGUAS DIFERENTES;

• BOLETINS, DADOS E INDICADORES DAS 
POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MDS;

• RELATÓRIOS E BOLETINS DE INFORMAÇÃO 
COM DADOS DE PROGRAMAS E INDICADO-
RES SOCIAIS;

• FERRAMENTAS DE CONSULTA A DADOS E 
INDICADORES SOBRE POLÍTICAS E PROGRA-
MAS DO MDS;

• FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO DE 
MAPAS SOCIAIS;

• EVENTOS, PALESTRAS E SEXTAS-FEIRAS 
COM DEBATE;

• PUBLICAÇÕES, PESQUISAS DE AVALIAÇÃO E 
ESTUDOS TÉCNICOS;

• MATERIAL E OPORTUNIDADES DE OFICINAS 
E CURSOS À DISTÂNCIA DE: 

• FERRAMENTAS INFORMACIONAIS;
• INDICADORES DE DIAGNÓSTICO; 
• MONITORAMENTO DE PROGRAMAS E; 
• INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO DE PRO-

GRAMAS DO MDS.
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